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Contos de ratiños (galego)

ISBN 978-84-95123-51-0. Tras os montes.
Historias de ratones (castelán)

ISBN 978-84-8464-579-5. Clásicos contemporáneos.
Històries de ratolins (catalán)

ISBN 978-84-8464-580-1. Clàssics contemporanis.
Sagu kontuak (éuscaro)

ISBN 978-84-8464-262-6. Gaur egungo klasikoak.
Histórias de ratinhos (portugués)

ISBN 978-989-8205-98-8. Clássicos contemporâneos.
Storie di topi (italiano)

ISBN 978-88-95933-48-1. Classici moderni.
-Papá, xa estamos todos na cama -dixeron os ratiños-.
Anda, cóntanos un conto.
-Farei algo mellor -dixo o Papá-. Contareivos sete contos,
un para cada un...
Non existe nada máis agradable que durmir cun conto,

■ Temática: libro de relatos breves.
■ Idade recomendada: Educación Infantil.
■ Aspectos destacables: iniciación á lectura,

fábulas con mensaxe; clásico da LIX; máis de
50.000 exemplares vendidos; consta dos
relatos: O pozo dos desexos, Nubes, Rato moi
alto e rato moi baixo, O rato e os ventos,
A viaxe, O rato vello, O baño; do autor de
Sopa de rato”, “O porquiño”, “Tío Elefante”,
“Saltón no camiño” e “El libro de los
guarripios” (KALANDRAKA).

e se ademais son como os sete que conta Papá Rato,
moito mellor! Sete historias que farán as delicias de sete

Arnold Lobel

ratiños e, con toda seguridade, de todos os nenos e as nenas.

(Os Ánxeles, 1933 - Nova York, 1987)

Así foi, así é, e así seguirá sendo durante moitas xeracións.

Estudou Arte no Pratt Institute. Empezou traballando
para unha axencia de publicidade e posteriormente
dedicouse a ilustrar historias escritas por outros
autores. En 1962 apareceu o seu primeiro libro, “A
Zoo for Mister Muster”, ao que lle seguiu un ano
despois “A Holiday for Mister Muster”. Como autor e
ilustrador recibiu numerosos recoñecementos por
parte do público e da crítica especializada. Entre os
premios logrados destacan o Caldecott Honour Book,
o Christopher Award, o Caldecott Award e o Newbery
Honour Book. Ao longo da súa traxectoria ilustrou uns
70 libros doutros escritores, aos que se sumaron
unha trintena máis escritos e ilustrados por el mesmo.

A finalidade dos contos de Lobel -fábulas na súa maior parteé conseguir que os cativos aprendan a ler dun xeito divertido.
“Só escritores cunha enorme sensibilidade como Lobel
foron quen de utilizar un estilo inocente, sen pecar de pueril,
tanto na narración como nas ilustracións que creaba”,
dixeron os principais especialistas en Literatura Infantil
e Xuvenil.
“Contos de ratiños” converteuse nun referente imprescindible
e incuestionable polos seus textos e ilustracións sinxelos
e evocadores. Outros clásicos de Lobel no catálogo
de KALANDRAKA son “Sopa de rato”, “O porquiño”,
“Tío Elefante”, “Saltón no camiño” e “El libro de los guarripios”.

www.
comunicacion@kalandraka.com

.com

